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Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias Emanuelsson,
Andreas Larsson, Yvonne Sollenberg, Hans Björkborg, Monica Westin,
Kerstin Karlsson
Sven Hämberg
Alexandra di Zazzo

150
a) Ordföranden Lena Arvidsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Jonny Svensson gick in som tjänstgörande suppleant för Sven Hämberg.

MÖTETS ÖPPNANDE
Närvarande ledamöter

b) Till sekreterare utsågs Alexandra di Zazzo, till justeringsman utsågs
Mattias Emanuelsson.

Sekreterare och justeringsman

c) Föredragningslistan godkändes efter justering.

Föredragningslistan

151
a) Föregående protokoll 10 godkändes efter justering.

Föregående protokoll
FS-protokoll 10-2012

152
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

Åtgärdslistan
Genomgång

153
Alexandra di Zazzo gav en kort rapport.

Personal och kansli
Rapport

154
Hans Björkborg föredrog ekonomirapport för maj.

Ekonomi
Resultatuppföljning maj

155
a) Ingen rapport fanns.

VO Tiodans
Rapport

b) Förslag på kriterier avseende domar- och tränarutbildning inom Tiodans
godkändes. Uppdrogs åt kansliet att lägga ut informationen på hemsidan.

Kriterier utbildning domare,
tränare; dnr 590-12

156
a) VO-protokoll 5 gicks igenom och lades till handlingarna.

VO BRR
Protokoll 5; dnr 548-12

b) VO BRR föreslår att FS utser Anders Henriksson till ny examinator
efter Lennart Näsholm.
FS beslutade att utse Anders Henriksson till ny examinator, med
förordnande t o m 2014-10-01. Andreas Larsson deltog ej i beslutet.

Ny examinator; dnr 539-12
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157
Mattias Emanuelsson gav en kort rapport. VO LD har uppdraget att arbeta
vidare med medlemsansökan i UCWDC.

VO Line Dance
Rapport

158
Andreas Larsson gav en kort rapport.

VO Elit
Rapport

159
Ett preliminärt VO-protokoll nr 5 gicks igenom. Konstaterades att VO
Juridik antagit Dansklubben Linde som provårsmedlem fr o m 2012-06-25.
FS beslutade att föra upp föreningen på röstlängden.

VO Juridik
Prel protokoll nr 5-12
Ny provårsmedlem

Föreningen Jamtline Dancers har begärt utträde. VO Juridik föreslår att FS
beslutar att bevilja utträde, med villkoret att DSF inte har några ekononiska
krav på föreningen.
FS beslutade enligt förslaget.

Utträde

Ulf Klasson har tidigare presenterat ett förslag till upplägg avseende en
utbildning av nya föreningar. Då FS nu fått mer information, anser FS att
upplägget är bra, men att finansiering ej kan ske via Idrottslyftet.

Utbildning nya föreningar

160
Jonny Svensson gav en kort rapport.

VO Distrikt
Rapport

161
Förelåg en kort skriftlig rapport från Sven Hämberg.

VO Info/PR
Rapport

162
Hans Björkborg gav en kort rapport.

Marknadskommunikation
Rapport

163
Andreas Larsson gav en kort rapport.

Aktivas kommitté

164
a) Beviljades med 32 000 kr.

Idrottslyftet
BIRKA; dnr 478-12

b) Beviljades med 13 000 kr.

SNE; dnr 479-12

c) Beviljades med 5 000 kr.

ALT; dnr 501-12

d) Beviljades med 8 400 kr.

ALT; dnr 502-12

e) Beviljades med 10 000 kr.

LBH; dnr 532-12

f) Beviljades med 12 500 kr.

LBH; dnr 533-12

g) Bordlades för komplettering.

MBM; dnr 540-12

h) Beviljades med 5 000 kr.

MBM; dnr 541-12
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i) Beviljades med 10 000 kr.

MBM; dnr 544-12

j) Bordlades för komplettering.

DKM; dnr 559-12

k) Beviljades med 6 500 kr.

DKM; dnr 560-12

l) Beviljades med 5 000 kr.

DKM; dnr 561-12

m) Beviljades med 32 000 kr. Kerstin Karlsson deltog ej i beslutet.

STDK; dnr 585-12

n) Beviljades med 14 400 kr.

LBS; dnr 663-12

o) Beviljades med 1 000 kr.

LBS; dnr 659-12

p) Beviljades med 13 500 kr.

LBS; dnr 660-12

q) På förekommen anledning konstaterades att samma regler gäller för
projektansökningar för befintlig verksamhet som för övriga projekt. Det
ska framgå av ansökan vad bidraget ska användas till, ansökan ska
innehålla en specificerad budget och projekten ska redovisas.

Övriga frågor

Beslutades att Beredningsgruppen får ta beslut om ansökningar som
inkommer under sommaren fram till nästa FS-möte.
Beslutades också att VU tar beslut om de bordlagda ansökningarna i de
fall komplettering inkommit.
165
a) Yvonne Sollenberg gav en kort rapport angående arbetet med förbundets
olika riktlinjer och policys.

Centrala projekt och särskilda
uppdrag
Riktlinjer

b) Thomas Nilsson rapporterade om arbetet med importering av Tiodansresultat till Swingweb.

Swingweb

c) Monica Westin gav en kort rapport.

IdrottOnline

d) Inget fanns att rapportera.

Sport Campus Sweden

e) Yvonne Sollenberg gav en kort rapport.

Utbildning

f) Kriterier för Stipendiefonden diskuterades.
FS beslutade
- att ändra sista ansökningsdatum till 1 november
- att ansökan får avse dansare mellan 17-30 år
- att max 2 stipendiater/år kan få medel från fonden

Stipendiefonden

Uppdrogs åt Yvonne Sollenberg att arbeta vidare med kriterierna.
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166
a) Beslutades att tillsätta två olika grupper som arbetar med planen för FM
2013:
- en planeringsgrupp som strukturerar upp vad som ska göras
- en grupp som arbetar med årsbok och möteshandlingar.

Anmälda ärenden
FM-plan 2013

b) Beslutades att Förbundsmöte 2014 ska vara den 12-13 april.

Datum FM 2014

c) Diskuterades hur FS ska kommunicera ut sina beslut och tankar till VO.
Respektive ansvarig inom FS ska informera sitt VO.

Kommunikation FS-VO

d) Uppdrogs åt Andreas Larsson och Mattias Emanuelsson att skissa på
riktlinjer för hur man som offentlig person uttrycker sig i sociala medier.

Sociala medier/offentlig person

167
a) DSF har blivit kontaktat av FaR Stockholms län, Fysisk aktivitet på
recept. Detta är något för Stockholm-Upplands DSF att arbeta med. Lena
Arvidsson kontaktar FaR och hänvisar dem till SUDSF.

Inkomna skrivelser
Fysisk aktivitet på recept;
dnr 407-12

b) Svar på RF:s remiss angående utformning av Idrottslyftet 2013-2015 har Remiss: Utformning IL 2013lämnats; se dnr 580-12.
2015; dnr 440-12, Remissvar
Dnr 580-12 (mejlbeslut)
168
Bordlades.

Prioriteringslistan

169
a) Lena Arvidsson rapporterade att RF har godkänt samarbetsavtalet med
Svenska Drillförbundet. Beslutades att bjuda in Drillarnas ordförande till
ett styrelsemöte för att diskutera samarbetsformer.

Övriga ärenden
Samarbete Drillförbundet

b) Lena Arvidsson rapporterade om WDSF årsmöte i Berlin. Gällande
regler för tävlingsdeltagande inom ramen för Code of Conduct drogs
tillbaka, vilket nu betyder att det är fritt för dansarna att även delta på
tävlingar som ej är arrangerade av WDSF. Detsamma gäller för de
internationella domarna.
WDSF har också tagit beslut om att internationella danspar måste ha ett
WDSF-ID-kort fr o m årsskiftet. Uppdrogs åt kansliet att fundera på
hanteringen av detta. Information måste ut så fort som möjligt till
Tiodansföreningarna.

WDSF AGM

c) Har tidigare diskuterats om DSF ska fortsätta sitt medlemskap i
Pool2Tusen. Konstaterades att föreningar som tillhör förbund som ej är
medlemmar i P2T ändå kan delta i deras olika projekt, vilket gör att
medlemskapet inte har någon betydelse längre.
FS beslutade att DSF begär utträde ur Pool2Tusen. Uppdrogs åt kansliet
att tillsammans med Hans Björkborg formulera ett brev om utträde.

Utträde Pool2Tusen
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170

Nästa möte






14 aug kl 19.30 telefonmöte
10 okt kl 19.30 telefonmöte
27-28 okt fysiskt möte FS och VO-ordf
20 nov kl 19.30 telefonmöte
11 dec kl 19.30 telefonmöte



Ett fysiskt helgmöte behövs i slutet på aug-sep. Mattias
Emanuelsson skickar ut en doodle.

171
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötets avslutande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Mattias Emanuelsson
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